19 ТРАВНЯ

СВЯТА

День народження Кубика Рубіка
День блокнота або записної книжки

19 ТРАВНЯ

Всесвітній день боротьби з запальними
захворюваннями кишечника

День святого Іво Хелорі - покровителя
юристів, нотаріусів та адвокатів

День пам'яті прaведного Іова
Багатостраждального

День вітрил на горизонті

19 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Військовий діяч Іван Паскевич
(1782- 1856)

З ініціативи Наполеона у Франції
засновано Орден Почесного легіону (1802)

Біохімік, фармаколог, першовідкривач
адреналіну, творець першого апарату
для гемодіалізу Джон Абель (США,
1857-1938)

Живописець Гаврило Глюк (1912-1983)

19 ТРАВНЯ

Акушер-гінеколог, член-кореспондент
АМНУ та АНУ, професор Галина
Степанківська (1922-2017)

Хірург, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Іван Біжко (1937-2004)

Гастроентеролог, професор Віра
Дейнеко (1927)

У державному театрі опери та балету
відбувся перший концерт Державного
ансамблю танцю УРСР (1952)

19 ТРАВНЯ

На святкуванні з нагоди 45-річчя Джона
Кеннеді його коханка, акторка Мерилін
Монро заспівала відому пісню "Happy
Birthday, Mr. President“ (1962)

Співачка, актриса Наталія Орейро
(Уругвай, 1977)

ІМЕНИНИ
Альберт – шляхетний (лат.)

Іларіон – веселий (гр.)

Василь – величний (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Денис – доносячи приховане(схід.)

Пахом – широкоплечий (гр.)

Іван - Божа милість (гр.)

Сава – старий (арам.)

19 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.
• Багато роси вранці – на гарну погоду, нема роси – буде дощ.
• 19 травня велика роса віщує чудовий урожай огірків.
• Птахи весело співають – в найближчі дні буде хороша погода.
• Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.
• Під час тихого дощу бульбашки на воді з’явилися – значить, дощ затягнеться.
• Якщо у цей день мурашки, павуки або бджоли дуже активні, то найближчим часом

погода буде хорошою.
• Побачити осине гніздо у відкритому місці означало, що літо буде дощовим.
• Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів. А ось

сновидіння, побачене вдень 19 травня, може здійснитися через шість років.
• Людям, які народилися 19 травня, підходить яшма.

19 ТРАВНЯ

Заборони цього дня

• Згідно з однією із старовинних заборон, цього дня вагітній жінці не можна чіпати

чужих дітей, щоб її дитина в утробі не турбувалася.
• 19 травня варто утриматися від полювання, а також не рекомендується

розпочинати нові справи.
• Категорично заборонено на Іова Горошника сваритися, лінуватися та переїдати.

Це варто побачити…
Гранітний каньйон на річці Гірський Тікач
(Буцький каньон). Цей каньйон входить в
сотню найкрасивіших місць України і
знаходиться на другому місці рейтингу
"Сім чудес Черкащини" – місце вподобали
собі й скелелази, часто проводять тут
тренування. Місцеві жителі радять
відвідати це місце саме навесні, коли все
зеленіє, розцвітає багато квітів, серед
яких тюльпани та дикий часник, пасуться
кози. Ще це місце називають "маленькою Швейцарією". Скелі та пейзажі Буцького
каньйону, водоспад "Вир", "Український Стоунхендж", Буцька ГЕС – те, що варто
побачити на власні очі.

